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Business Case – sådan udarbejder du det perfekte
oplæg
En Business Case udgør fundamentet for både godkendelse af projekter og deres succesfulde gennemførelse og
evaluering. Dette 1-dags kursus fokuserer på, hvad du har brug for, for at kunne udvikle og kvalitetssikre effektive,
brugbare og forståelige Business Case’s. Kurset har specielt fokus på sikring af projekternes værdiskabelse. Både
undervisning og pensum til dette kursus foregår på engelsk.

Få mest muligt ud af din business case
På kurset lærer du at sammensætte en overbevisende og relevant business case. Du får redskaber til at indsamle de
nødvendige informationer og skrive en god tekst. Samtidig får du “hands on”-erfaring med at formulere målsætninger og
forventede resultater.

Deltagerprofil
Kurset er både til dig, som har ansvar for udarbejdelse af business cases, samt til dig, som evaluerer dem. Både erfarne
og nye medarbejdere på området får udbytte af kurset. Tag f.eks. din egen business case med, og få en unik mulighed for
at optimere den.

Udbytte
Få indsigt i fordelen ved at fokusere på værdiskabelse
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Lær den grundlæggende betydning af en business case, og ikke mindst at skelne mellem den gode og den dårlige
Lær at skrive i et forståeligt forretningssprog
Skab klarhed og målbarhed omkring alle business case fordele

Indhold
Projekter er en investering: Skab fokus på værditilførsel
Definitionen på en business case og hvilken information der er nødvendig
Styrken ved målbarhed: Hvis du ikke kan måle det kan du ikke styre/lede det!
Fordele, udbytte, mål, målsætninger, roller og ansvarsområder: Hvad er det præcis du ønsker at kommunikere?
Formulere det ønskede forretningsudbytte: Hvad forventer du at opnå?
Koble fordele med udbytte
Skabe værktøjet til at monitorere og rapportere: Realisering af fordele
Sætte fokus på “forandringsledelse” i din business case

Metode
Kurset bygger på en blanding af praktisk teori, værktøjer, dialog og efterprøvelse gennem autentiske øvelser.
Både undervisning og pensum til dette kursus foregår på engelsk .

Om underviser
Nathan er født og opvokset i USA og flyttede til Danmark i 1987.
Gennem de seneste 25 år har han oparbejdet en bred erfaring og forståelse for alle områder indenfor IT og
økonomi, bl.a. gennem mange år indenfor MÆRSK koncernen og United Nations. Strategisk eksekvering og
effektiv værdidrevet projektledelse er kendetegn for hans professionelle karriere. Han er certificeret underviser
i TOP Værdiskabelse – et værdikædebaseret ledelsesværktøj indenfor projektinitiativer, som har opnået høj
anseelse fra både Gartner såvel som Harvard Business School.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Gitte Pedersen
+45 72201088
gpe@teknologisk.dk
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